Bjergbyen Vejle
med bl.a. Kiddesvej
Vejle er bl.a. kendt for sine stejle veje både på godt og ondt. I dag er de 25 mest populære cykelveje
med store stigninger i Vejle by og nærmeste omegn blevet opmålt og skiltet. En af disse veje er
Kiddesvej. Vejen er opkaldt efter familien Kidde med de centrale personer Amtsvejinspektør Chresten
Henriksen Kidde og sønnen, forfatteren Harald Kidde.

Arne Mølgaard, Vejle Kommune
arnmo@vejle.dk

Vejles stejle veje
Igen i den netop overståede vinter kunne vi i
trafikradioen høre, at der er problemer med
Vejles stejle indfaldsveje med en hældning
på op til 70 promille. Hver dag skal mange
biler til eller igennem byens centrum for
at komme øst/vest. Vejlefjordbroen ligger
desværre på den forkerte side af byen set

i forhold til en optimal afvikling af trafikken.
I modsætning til andre større byer i Østjylland ligger motorvejen øst og ikke vest for
byen, og byen ligger samtidig i bunden af
ådalene. Vejle har store bakker og store trafikale udfordringer. Men netop byens beliggenhed nede i bunden af ådalen gør også
byen til en attraktiv by for motionscyklister
og de mere professionelle.
Alpine stigningsprocenter findes ikke
mange steder i Danmark, men i og ved
Vejle findes nogle af Danmarks stejleste
bakker. Vejle er vist det sted i Danmark, der

har flest asfalterede højdemetre inden for
et begrænset område.
Mon ikke de fleste danskere har hørt
om PostNord Danmark Rundt Løbet og
kongeetapen i Vejle? Den er vel en af de
mest berømte etaper på løbet. Og netop
her findes Kiddesvej med en maksimal
stigning på 190 promille og et gennemsnit
på 132 promille. Kiddesvej er den nok mest
kendte del af kongetapen og har opnået
status som stedet, hvor PostNord Danmark Rundt Løbet bliver afgjort.
Danmarks uofficielt stejleste vej hedder
dog Chr. Winthersvej. Den har på en kort
strækning en maksimal stigning på 250
promille, og cykling ned af vejen er naturligvis forbudt. Det skal bemærkes, at vejen
er dobbelt så stejl som det stejleste stykke
på Tour de France-etapen Alpe D’Huez.
Vejle Kommune har skiltet 25 af de
mest populære veje med store stigninger
til glæde for specielt cyklisterne. På skiltene kan man læse om vejens længde, den
maksimale og den gennemsnitlige stigning
samt antal højdemeter.

Kiddesvej

Figur 1. Skilt ved bunden
af Kiddesvej (foto Arne
Mølgaard).
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Men hvem er det, der har lagt navne til
disse gader. Hvem var eksempelvis Kidde?
Måske var det Amtsvejinspektør Kidde eller måske hans berømte søn, forfatteren og
digteren Harald Kidde. De fleste af mine kilder siger amtsvejinspektøren, og mon ikke
også dette lyder mest sandsynligt, da der
jo er tale om et vejnavn?
Men først lidt mere om vejen. Kiddesvej
blev første gang nævnt i vejviseren i 1901.
Før den tid hed den Møllestien, da den
førte op til Vejles hvide mølle, der stadig

200.000 kr. for en hel mil. Man sagde på
det tidspunkt, at Jellingvej var det dyreste
stykke vej, der var anlagt i Danmark.
I årene 1868-1871 blev der udarbejdet en generalrapport over vejnettet i
Danmark. Her fik vejstykket mellem Vejle
og Jelling den karakteristik, at retningen
var meget uheldig, idet vejføringen uden

nogen egentlig årsag gik over Vejle og
Grejsdalens højeste og stejleste bakkeomgivelser, og at længdeprofilet derfor hørte
til blandt de ringeste i Jylland. Kidde blev
dog senere fremhævet som en af landets
mest berømte amtsvejinspektører. Således
udtalte konsulenten i vejsager for den daværende Dalgas regering, at Jellingvej ikke

Figur 3. Randbølstenen (Vejle Stadsarkiv).

Figur 2. Chresten Henriksen Kidde (Vejle
Stadsarkiv).

kan ses fra store dele af byen. I 1910 blev
vejen forsynet med kantsten, men henlå ellers indtil engang i mellemkrigstiden som
en grusvej. Husene langs vejen er stadig
billede på en flot arkitektur som delvist
sammenbyggede huse på det stejle stykke
forneden med deres forskellige farver og
de forskudte grundplaner.
Stejle veje er ikke altid nemme at køre
på. Derfor vedtog Vejle Byråd i oktober
1953 efter en henstilling fra Automobiludvalget om at præcisere reglementerne for
droskekørsel, at ”Inden for Vejle Kommune
er føreren dog ikke pligtig at benytte Gl.
Kongevej, Chr. Winthersvej eller Kiddesvej
som gennemkørselsvej”. Kunderne kunne
altså ikke forlange den korteste rute, når de
skulle oven for byens centrum.

Chresten Henriksen Kidde
Chresten Henriksen Kidde blev født den 3.
april 1818 og døde den 24. november 1894
som Ridder af Dannebrog efter et langt liv
som amtsvejinspektør. Kidde blev uddannet exam. jur. og blev derefter amtsvej- og
vandløbsinspektør i Vejle. Han anlagde bl.a.
Grejsdalsvejen i 1876-1870 og 1. etape af
Jellingvej i 1876-1880 og satte sig hermed
nogle varige spor i disse vanskelige terræner. Jellingvej kostede for kun et kvart
mil langt stykke ca. 88.000 kr., medens
anlæggelse af Grejsdalsvejen kun kostede
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Bakkenavn

Længde meter

Gns. stigning
promille

Maks. stigning
promille

Meter over
havet

Højdemeter

Munkebjerg

1250

71

158

92

89

Golfbakken ved Ibækvej

1690

64

147

85

94

Kiddesvej

325

132

190

50

43

Gl. Kongevej/Chr. Winthers-vej

520

129

191

78

67

Gl. Kolding Landevej, syd

1010

54

90

85

55

Gl. Kolding Landevej, nord

570

54

90

61

31

Højen Skovvej

930

75

123

76

70

Sandagervej

440

101

155

62
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Skibetvej

970

51

93

55

50

Jerlevvej

1400

48

140

78

64

alene var det smukkeste og forholdsvis
største vejanlæg i Danmark, men også det
dristigste. Mange af os har siden ofte nydt
den flotte køretur på denne vej.
Kidde var også foregangsmand med
hensyn til beplantning af vejkanter for at
skabe et godt grønt miljø og læ for vinden.
På køreture rundt omkring Vejle kunne
han, når han på en blæsende dag kom
fra en bar vejstrækning og kørte ind mellem sine skærmende rækker af grantræer,
spøgende udbryde: ”Skovly er en god ting,
sagde kællingen. Hun krøb bag sit kosteskaft”.
Bønderne omkring Vejle var ligeledes
meget tilfreds med amtsvejinspektørens
arbejde, idet han fik lavet dæmninger
over sumpe og gennemskar bakkerne, så
vejene blev mere fremkommelige, men til
hans irritation gik der ofte nogen tid, inden
det for alvor gik op for bønderne, at der var
sket ændringer af vejforholdene, så de nu
kunne køre med betydelig større læs end
tidligere.
Det fortælles, at Kidde på en forårsmorgentur i hestevogn, hvor han og sønnen kunne se den nyanlagte Grejsdalsvej
fra oven udbrød med kraftig røst: ”Dreng,
det er din fars værk, denne landevej. Den
stolteste og skønneste i hele Danmark, og
den vanskeligste at anlægge og bygge”.
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Chresten Kidde var meget udadvendt
og deltog gerne i en politisk debat med
et jævnt og forståeligt sprog. Han havde
ry for at være en handlekraftig og dygtig
embedsmand og en person med historisk
sans.
Således kan man takke ham for, at
Randbølstenen (også kaldet Store Rygbjergstenen), der blev fundet på Randbøl
Hede i 1874, blev bevaret for eftertiden.
De vejarbejdere, der fandt stenen, fandt
den særdeles egnet til at blive til skærver i
vejen og gik derfor naturligt i gang med at
kløve den, indtil Kidde fik det stoppet og
stumperne sat sammen igen. Runestenen
stammer formentlig fra 900-tallet. Efter en
restaurering blev den genrejst på stedet i
1984.
Kidde var en meget usnobbet person.
Således frabad han sig titlen ”kammerråd”
(var oprindelig benævnelsen for en embedsmand, men blev afskaffet i 1912) med
ordene ”jeg er bonde på Kidde” (fødehjemmet Kiddegården). Han blev dog senere
overtalt til at modtage udnævnelsen og
blev også Ridder af Dannebrog.
Af personlige forhold kan nævnes, at
han i 1872 blev gift med en 30 år yngre
kvinde Inger Dorthea Corneliussen – også
kaldet Doris. Sammen fik de bl.a. sønnen
Harald Kidde – født i 1878. Sønnen blev se-

nere en berømt forfatter og digter. En evne
til at skrive, som hans far også besad. Ikke
uventet overlevede Doris sin mand, men
hun fik også den hårde skæbne at overleve
alle sine børn. To sønner – den ene Harald –
døde under den spanske syge i 1918. Doris
døde i 1931.
Familien boede i Amtvejinspektørboligen på Sønderbrogade 35 i Vejle efter
salget af slægtsgården Kiddegård. Huset
er for længst fjernet og erstattet af en stor
ejendom med kontorer m.m.

Populære veje med store
stigninger i Vejle jf. VisitVejle
Det skal bemærkes, at der findes andre opmålinger med måske andre resultater.
Her er kun vist top 10-listen ud af de
i alt 25.
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